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Galeria sztuki w galerii handlowej – Katowicka po raz kolejny otwiera się na młodych artystów 

 

Dla relaksu. Dla przyjemności. Dla wyciszenia. Dla refleksji. Z wiosną w Galerii Katowickiej rozkwita 

strefa chill&art. W Takiej Małej Galerii Sztuki będzie można oglądać grafiki, zdjęcia i obrazy młodych 

twórców, słuchać muzyki niszowych wykonawców czy oglądać powstające na Śląsku etiudy 

filmowe. Pierwszy wernisaż wystawy zdjęć już w najbliższy piątek, 17 marca br. 

 

Szarość za oknami, codzienne obowiązki, ciągły pośpiech i pęd dużego miasta mogą czasem nieco 

przytłaczać. Z tej perspektywy chwila dla siebie, oddech i przyjemność obcowania z kulturą nabierają 

szczególnego znaczenia. Galeria Katowicka wychodzi naprzeciw tym potrzebom i razem ze 

stowarzyszeniem Art Point inauguruje strefę chill&art, nazwaną Taką Małą Galerią Sztuki. Wypełniona 

różnymi formami artystycznej ekspresji, pozwoli chociaż na moment zwolnić, przenieść się do innego 

świata, poznać młodą, obiecującą twórczość. 

 

Przestrzeń dla różnych form obcowania ze sztuką 

 

– Galeria Katowicka oprócz swojego świetnego położenia na mapie Katowic, jest również miejscem 

współczesnym i otwartym na różnych artystów i ciekawe wydarzenia. To właśnie Galerię Katowicką 

przyjezdni odwiedzają na samym początku swego przyjazdu do Katowic i żegnają ostatnim spojrzeniem 

podczas odjazdu z dworca. To tutaj mieszkańcy, obok zakupów, spędzają czas z rodziną i przyjaciółmi czy 

nawiązują nowe relacje – mówi Mateusz Łada, prezes stowarzyszenia Art Point, które wraz z Katowicką 

jest współtwórcą Takiej Małej Galerii Sztuki. – Nie tylko jako grupa młodych twórców, ale również jako 

mieszkańcy, zauważyliśmy, że w naszym mieście nie ma miejsca dostępnego dla każdego, przez cały 

dzień, w samym centrum Katowic i to w dodatku za darmo. Niestety, nie zawsze mamy czas, żeby obejrzeć 

dwugodzinny film w kinie lub wybrać się na koncert. Dzięki strefie chill&art w Katowickiej to się zmieni – 

kultura i sztuka będą dosłownie na wyciągnięcie ręki, na krótką nawet chwilę dla siebie, po pracy czy 

w przerwie między zajęciami – zapowiada.  

 

Odwiedzający strefę chill&art spotkają się z różnorodną twórczością. Począwszy od obrazów, malowanych 

w wielu stylach i technikach, poprzez fotografie, na autorskiej muzyce skończywszy. Miłośnicy literatury 

docenią duży wybór prozy i poezji. Odwiedzający mogą liczyć też na interesujące warsztaty i prelekcje, 

skupiające się nie tylko wokół estetyki czy technicznej strony dzieł, ale wybiegające dużo dalej – 
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w technologię, gaming i biznes. Ofertę uzupełnią pokazy niszowych filmów, które na co dzień trudno 

obejrzeć w kinach, a także muzyka młodych śląskich artystów. Relaksowi sprzyjać będą poduchy, pufy, 

a twórczości – duży, zapraszający do różnych form artystycznej aktywności stół. 

 

– Startujemy ze strefą chill&art z dużą radością, bo obok popularnej strefy coworkingowej pojawi się u nas 

na stałe również przestrzeń odpoczynku, która, mamy nadzieję, będzie nie mniej popularna. Bardzo 

chętnie współpracujemy z młodymi artystami i promujemy ich twórczość przy różnych okazjach, to oni 

projektują dla nas gadżety, nagrody w  konkursach dla klientów, biorą udział w przedsięwzięciach takich, 

jak ekomural. Chcemy, żeby Taka Mała Galeria Sztuki była lubianą miejscówką na mapie Katowic, 

przyciągała odwiedzających, ale też artystów, którzy będą mieli miejsce dla swojej pasji i energii – mówi 

Anna Szczerkowska, marketing managerka Galerii Katowickiej.  

 

Na dobry początek fotografia – pierwszy wernisaż już 17 marca 

Jako pierwsza w Takiej Małej Galerii Sztuki pojawi się wystawa fotografii artystycznej pt. „Apple”, która 

w zamyśle autora Mateusza Łady, nie tylko prezesa Art Point, ale i młodego fotografa z dużym dorobkiem, 

jest tajemniczą, pełną metafor opowieścią o kobiecości i żywiołowości. Modelka na zdjęciach ukazana jest 

jako żywioł piękna. To postać idealna, pałająca kobiecością, która, jak wskazuje autor, niczym biblijna Ewa 

– kusi i zwodzi. Otulająca ją czerwień symbolizuje namiętność i ogień, a subtelne detale uchwycone 

aparatem przywodzą na myśl pociągnięcia pędzlem malarskim.  

Zdjęcia będzie można zobaczyć w Galerii Katowickiej już od 17 marca, na godzinę 17.00 zaplanowano 

wernisaż, wstęp na który jest wolny.  

– Dlaczego warto nas odwiedzić i odwiedzać? Bo strefa chill&art będzie swego rodzaju ostoją na mapie 

Katowic, służącą do odpoczynku. Będzie także centrum spotkań, które może przynieść ze sobą nowe 

doświadczenia, wiedzę oraz znajomości na całe życie. Czy jest lepszy sposób na poznawanie ludzi niż 

wspólne kontemplowanie miłosnych wierszy czy kubistycznych obrazów? – podsumowuje i zaprasza 

Mateusz Łada.  

Tydzień pełen wrażeń w Katowickiej 

Otwarcie strefy chill&art to nie jedyne wydarzenie w Katowickiej, na które warto zarezerwować najbliższe 

dni. W piątek i sobotę (17-18 marca) w Galerii odbędzie się giełda płyt winylowych, prawdziwa gratka dla 

fanów analogowego grania i poszukiwaczy perełek. Z kolei w środę 15 marca startują Targi Produktów 

Regionalnych, które potrwają przez cały weekend. Oprócz tradycyjnych smaków będzie tu można znaleźć 

drewniane gadżety do domu. 
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*********************************************************************************************************************** 

Mateusz Łada – zawodowy fotograf po Technikum im. Tischnera oraz student Szkoły Filmowej 

im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ma na swoim koncie wiele wystaw fotografii high fashion 

w polskich miastach, np. we Wrocławiu czy Katowicach. Godne uwagi są jego projekty fotograficzne ze 

światowymi markami modowymi, tj.: Sherri Hill, Chiara Wear, JJ's House. Współpracuje z wielokrotną 

laureatką ogólnopolskich konkursów stylistką fryzur Alicją Glos-Krawczyk, a także wizażystką Kingą 

Kolasińską-Łopatą. Zorganizował ogólnoświatowe warsztaty na Messa Communicate Collage w Arizonie. 

Pomysłodawca oraz organizator największego artystycznego festiwalu Żory City Art w Żorach. Jest 

zaangażowany również w projekty filmowe. Był odpowiedzialny za zrealizowanie filmów fabularnych 

"Return" i "Jak Kuba Bogu" oraz ujęć reportażowych na koncertach, m.in.: Alana Walkera, Agnieszki 

Chylińskiej czy Kayah. Aktualnie jest prezesem Stowarzyszenia Art Point, którego stawia sobie za cel 

propagowanie kultury i sztuki wśród młodzieży.  

Wystawa „Apple” 

Wernisaż 17 marca 2023 r., godz. 17.00 

Strefa chill&art w Galerii Katowickiej – Poziom 2 

Prace będzie można oglądać do 28 kwietnia br. 

 

Giełda płyt winylowych 

17-18 marca 2023 r.  

Poziom -1, przy wejściu na dworzec autobusowy 

 

Targi Produktów Regionalnych 

15-18 marca 2023 r. 

Poziom 0, obok sklepu RTV Euro AGD 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Marta Dobrzańska: +48 609 808 120, marta.dobrzanska@imagopr.pl 

Pressroom: https://galeriakatowicka.eu/pressroom-2/ 

 

 

Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno-

komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,609 m2 i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów 

handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, 

Euro RTV AGD, Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme 

– najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos oraz projektor laserowy 

4K. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem 
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autobusowym komunikacji miejskiej. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r. 

 

Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu 

 

Właścicielem Galerii Katowickiej jest fundusz Employees Provident Fund of Malaysia z siedzibą w Kuala 

Lumpur, założony w 1951 r. To jeden z najstarszych i największych funduszy emerytalnych na świecie, 

inwestujący również w nieruchomości. Za zarządzanie aktywami funduszu (asset management) 

odpowiedzialny jest Savills Investment Management z siedzibą w Londynie.  

 

Za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem 

powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS Polska, jeden z wiodących operatorów branży centrów 

handlowych w Polsce i we Francji. 
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